Jaarverslag 2020 | NPV-afdeling Ermelo
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de afdeling Ermelo was in 2020 als volgt samengesteld:
Bestuurslid
Mw. J.M. van Ganswijk
Dhr. G.C. Schalk
Mw. J. van Bloemendaal-van Dijk
Dhr. G. Staal
Mw. J.J. Urbach
Mw. J.M. Zeevat-Stam
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Adres secretariaat NPV: Lijsterlaan 65, 3853 TB, Ermelo
Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954
Terugkijkend op 2020 kunnen we vaststellen dat veel geplande activiteiten geen doorgang konden
vinden vanwege de Covid-19 epidemie. De door de overheid getroffen maatregelen boden weinig tot
geen ruimte. Het vroeg van het bestuur en de coördinatoren de nodige creativiteit en inzet om het
contact met vrijwilligers en zorgvragers zo goed mogelijk te onderhouden. We waren genoodzaakt
bestuursvergaderingen te houden in een ruime zaal, terwijl we tijdens de lockdowns digitaal hebben
vergaderd.
Ledenvergadering 2020
De Algemene ledenvergadering was vastgesteld op 16 april 2020 om gehouden te worden in een zaal
van de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo. Vanwege de sluiting van de Rehobothkerk en het
feit dat een groot deel van onze leden tot de oudere en/of kwetsbare groep behoort, werd aanvankelijk
besloten om de ALV uit te stellen. Maar zoals bekend kwam er een tweede coronagolf. De plannen
moesten weer worden aangepast. Er heeft dus in 2020 geen ALV plaatsgevonden.
Eind april is een brief verstuurd naar de NPV-leden van onze afdeling (digitaal) met informatie over
het laten vervallen van de jaarvergadering en het plaatsen van de stukken voor de jaarvergadering op
de website. Ook is daarin gevraagd of er bezwaar was tegen de herbenoeming van twee bestuursleden:
de heer B. Schalk en mevrouw J.J. Urbach, beiden aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren
ingediend. De kascommissie, bestaande uit mevrouw A. Manschot en wijlen de heer F. Tolsma, heeft
na het verwerken van hun opmerkingen door de penningmeester, de jaarrekening goedgekeurd.
Bestuurszaken
Er zijn in het bestuur geen wisselingen geweest. Blij zijn we met het aantreden van Rieki Steenkamp
als coördinator, waarmee de vacature ontstaan door het vertrek van Arianne Berkhout weer werd
ingevuld.
Eind 2019 is Eefke Sonnenberg aangesteld als projectleider voor het project ‘Ontmoeting dichtbij’.
Er is een functiebeschrijving en een draaiboek gemaakt om de activiteiten goed te laten verlopen.
De thema’s waarmee het bestuur zich heeft bezig gehouden zijn: de vrijwillige thuishulp, het project
‘Ontmoeting dichtbij’, toerusting vrijwilligers en wat kunnen/mogen we doen in deze coronatijd.
De vervanging en aanvulling van de technische voorzieningen voor de coördinatoren is met goed
resultaat afgehandeld, waarvoor subsidie werd ontvangen van de Rabobank.
In samenwerking met studenten van Landstede en een ICT-deskundige vrijwilliger is veel tijd
gestoken in het ontwerp van een nieuwe website. Begin april 2020 is de website online gegaan.

Vrijwilligersbijeenkomsten
Dit jaar is alleen de vrijwilligersbijeenkomst van 19 februari doorgegaan. Mevr. Van den Berg,
medewerker van Buurtzorg, heeft ons geïnformeerd over de mogelijkheden van en de indicaties voor
opname in het Buurzorgpension.
In plaats van de jaarlijkse vrijwilligersavond is er eind november een mooi pakket van de Landwinkel
bezorgd bij alle vrijwilligers met een kaart waarop wij hen bedankt hebben voor hun bijdrage het
afgelopen jaar.
Vrijwillige thuishulp
Het werk van de NPV is anders gelopen dan aanvankelijk werd gedacht en verwacht. Veel dingen
konden niet doorgaan. Gelukkig hoefde niet alles stopgezet te worden, er waren ook nieuwe contacten
en initiatieven:
 Er zijn bemoedigingskaarten voor de zorgvragers bezorgd.
 De Brasserie Staverden stelde 50 maaltijden ter beschikking voor eenzame mensen, die thuis
‘au bain-marie’/eenvoudig klaargemaakt konden worden. Deze maaltijden zijn in oktober aan
huis bezorgd.
 Onder de slogan ‘we denken aan u’ zijn er 137 plantjes gebracht bij mensen die vaak
meegingen met de uitjes van ‘Ontmoeting dichtbij’ en bij de zorgvragers.
 Veel vrijwilligers hebben telefonisch en met bezoekafspraken in de tuin contact onderhouden
met hun zorgvrager.
 Net voor de kerstdagen zijn er opnieuw via de vrijwilligers van de NPV 50 maaltijden van de
Brasserie Staverden uitgedeeld. Dit keer zijn zoveel mogelijk andere alleenstaanden bereikt.
Project ‘Ontmoeting….dichtbij’
 11 februari was het eerste uitje voor dit jaar naar het Pluimveemuseum in Barneveld. Het was
een gezellig en geslaagd uitje!
 1 april waren er weer 50 personen uitgenodigd voor een gezellige lunch in de Brasserie te
Staverden. In verband met de maatregelen om verspreiding van corona tegen te gaan kon dit
niet doorgegaan.
Alle andere geplande uitjes hebben eveneens niet plaatsgevonden. Jammer dat het doel van dit
project, elkaar ontmoeten en spreken, niet gerealiseerd kon worden.
Urenverantwoording
Zoals hierboven al is meegedeeld is het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo weer voltallig,
te weten: Marja Postuma, Greetje ’t Hart, Hannie Roepman en Rieki Steenkamp.
Tijdens de eerste lockdown kwamen er nauwelijks nieuwe hulpvragen binnen. Gedurende de zomer
kwamen de hulpvragen weer op gang en kon met in achtneming van de coronamaatregelen bepaalde
hulp weer worden verleend. Ook kon in beperkte mate vervoer worden geregeld, wel alleen bij
medisch geïndiceerde afspraken.
Eind 2020 waren 83 vrijwilligers actief. Dankzij hun inzet kon aan de hulpvragen worden voldaan.
De uren van het jaar 2019 staan tussen haakjes.
De vrijwilligers hebben in 2020: 3.990 uren hulp verleend (5.979).
De verdeling was in 2020 als volgt:
o aandachtzorg 410 uur(449,8)
o ouderenzorg 2.400 uur (3.538,7)
o dementiezorg 108 uur (144,0)
o coördinatie 0 uur (45,0)
o gehandicaptenzorg 989 u (1.572,2)
o psychische zorg 164 uur (204,8)
o gezinszorg 4 uur (2,5)
o overige taken 0 uur (22,0)
Het werk van de coördinatoren nam 292 uur (470,3) in beslag, zodat het totaal uitkomt op 4.367 uur
(6.449,3).

Financiële ondersteuning
Ook dit jaar, 2020, hebben we het werk van de NPV weer kunnen uitvoeren omdat we financieel
werden ondersteund door de Gemeente Ermelo, meerdere kerken, Rabobank, Opbrengst Open Kerk
2019. Verder werden privégiften ontvangen. We zijn dankbaar voor de diverse
ondersteuningsvormen.
Tenslotte
Het werk van de NPV is anders gelopen dan aanvankelijk werd gedacht en verwacht. Wij moeten
afwachten wat 2021 ons gaat brengen. Nu het coronavirus nog steeds rondgaat zal er veel in
afgeslankte vorm of niet plaatsvinden. Toch hopen wij als bestuur, coördinatoren en vrijwilligers
onder Gods zegen hulp te kunnen blijven geven.
NPV Ermelo, maart 2021
Cobi van Bloemendaal
Secretaris NPV | Afdeling Ermelo
Tel: 0341-558966
Email: bestuurnpvermelo@gmail.com

www.thuishulpnpvermelo.nl
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BALANS PER 31 DECEMBER

2020

2019
Euro

Euro

-

-

ACTIEF

1.
2.

Vorderingen
Te vorderen retributies NPV
Overige vorderingen

3. Liquide middelen:
Saldo Kas
Saldo Bank 1
Saldo Bank 2
Saldo Bank 3
Saldo Bank 4

16.680,44

Totaal activa afdeling

14.285,90

16.680,44

14.285,90

16.680,44

14.285,90

PASSIEF

4. Eigen vermogen
Eigen vermogen per 1 januari
Bij/af: saldo baten en lasten
Af: overboekingen naar Landelijk Bureau

5.
6.

14.285,90
2.394,54

11.614,35
2.671,55
16.680,44

14.285,90

16.680,44

14.285,90

Kortlopende schulden
Terug te betalen subsidies
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva afdeling

Controle

1

-

Controle

-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Resultaat
2020
Bijlage
Euro

Begroting
2020
Euro

Resultaat
2019
Euro

Begroting
2021
Euro

3.680,35

3.700,00

2.322,39

2.000,00

BATEN
7.
8.
9.
10.

11.

Retributies
Giften, collecten en schenkingen
Sponsoring en advertenties
Overige baten

800,00

Verkoop artikelen
Bruto omzet artikelen
Af: Kostprijs
Nettowinst

12. Subsidies overheden en anderen
13. Resultaat beleggingen (o.a. rente)

A

-

-

-

5.000,00

5.000,00

5.000,00

9.480,35

8.700,00

7.322,39

2.000,00

217,16
398,00

500,00
400,00

694,05
436,97

750,00
400,00

119,41

150,00

119,37

150,00

1.893,28

500,00

212,88-

750,00

2.627,85

1.550,00

1.037,51

2.050,00

2.350,00

2.400,00

2.100,00

2.400,00

250,00
1.534,94
323,02

300,00
1.500,00
150,00

291,14
1.130,95
91,24

300,00
1.500,00
200,00

4.457,96

4.350,00

3.613,33

4.400,00

Totaal besteed

7.085,81

5.900,00

4.650,84

6.450,00

Verschil baten en lasten

2.394,54

2.800,00

2.671,55

4.450,00-

Totaal baten
LASTEN
14. Verenigingskosten
Kosten ledenvergaderingen
Kosten afdelingsbestuur
Kosten Nieuwsbrief
Contributies/abonnementen
Bankkosten
Attenties/vergoedingen vrijwilligers
Overige kosten vereniging

15. Vrijwillige (Terminale) Thuishulp
Hulpverleningskosten
Reiskosten
Bankkosten
Contributies/abonnementen
Attenties/vergoedingen vrijwilligers
Overige kosten thuishulp

De begroting is door het bestuur in haar vergadering van
Voorzitter:

6-5-2021
Penningmeester:

1

goedgekeurd.

